
Ogród
Początek

Najważniejszy 
element ludzkiej 
historii

Przez całą historię świata od począt-
ku stworzenia towarzyszy nam 
ogród. To tam wszystko się zaczę-
ło. Nazwaliśmy go Edenem. Było 

przepięknie i miało być cudownie, a skoń-
czyło się tragicznie. Później w  historii 
człowieka, gdy Bóg Ojciec zesłał swojego 
Syna, by nas zbawił, ogród również ode-
grał bardzo ważną rolę. To w  Ogrodzie 
Oliwnym zaczęła się męka Jezusa, a po-
tem pochowano Go w grobie, który znaj-
dował się w  ogrodzie. Ogród bezustan-
nie nam towarzyszy.

Chciałbym Cię bardzo serdecznie zapro-
sić na wielkopostne rekolekcje, na przej-
ście z  pierwszego ogrodu do drugiego. 
Żebyśmy razem – my, wygnani z  Ede-
nu – wyruszyli teraz w drogę z Ogrodu 
Oliwnego do ogrodu, w  którym Chry-
stus został pogrzebany.

W tych rozważaniach spróbujemy zwy-
czajnie przejść przez miejsca i  spotka-
nia, które znamy z  Chrystusowej drogi 
krzyżowej. Najczęściej szukamy wiel-
kich olśnień, odkrywczych znaczeń teks- 
tów Ewangelii, jakichś wywracających 
życie przemian, a tu celem jest to, by po 
prostu iść. Podążać drogą, którą szedł Je-
zus, i mijać zakątki, ulice, patrzeć na lu-
dzi. Podążać krok w krok za Nim, obok 
Niego, z  Nim. Tak po prostu. Bo w  tej 
drodze może być ukryta łaska dla nas. 
A  w  tych rekolekcjach chodzi właśnie 
o to, „by łaska siadła”. Niech nasze oczy 
skupiają się na Nim. 
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O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, 
sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.

O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać 
czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.

O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, 
oraz: noc będzie mi światłem i radością.

Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, 
przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza 
nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.

(z Orędzia wielkanocnego)



zaprosić na czternaście spotkań ze Sło-
wem, na czternaście stacji, w  których 
można zobaczyć, jak Bóg wykuwał naj-
doskonalsze człowieczeństwo. 

Stacje będą trochę inne niż te, do których 
jesteśmy przyzwyczajeni w  nabożeń-
stwie odmawianym w kościele, ponieważ 
to jest tak zwana Droga Biblijna, którą 
odprawiali w  Koloseum Jan Paweł  II 
i Benedykt XVI. Została oparta wyłącz-
nie na Biblii i  jej treścią są wydarzenia 
od modlitwy Jezusa w  Ogrójcu do  po-
grzebania w grocie wykutej w skale. 

Proszę, żebyśmy wspólnie patrząc na tę 
drogę, zobaczyli Chrystusa. Żebyśmy 
odkryli to, co On sam naprawił w czło-
wieczeństwie, i to, do naprawienia czego 
samodzielnie nas zaprasza. Zachęcam  
cię do wspólnego przejścia Jego Dro-
gi ku całkowitej pełni po to, żeby nam 
za czterdzieści dni taką pełnię również 
dane było przeżyć. 

mkniętą drogę – drogę, jakiej nie mógł 
otworzyć żaden człowiek. Ta noc bo-
wiem sprawiła, że znów wszyscy będzie-
my mogli wrócić do raju.  

W Środę Popielcową, kiedy kapłan po-
sypuje nam głowy popiołem, wypowie 
słowa: „Z  prochu jesteś i  w  proch się 
obrócisz”. Oprócz przypomnienia nam 
w ten sposób o znikomości naszego ży-
cia i wezwania, by nie żyć marnie, lecz 
szybko się nawracać, bo zostało mało 
czasu, odnajdujemy tu obietnicę i  jed-
nocześnie zapowiedź. Obietnicę, że wy-
szliśmy z ziemi rajskiej i do raju mamy 
wrócić. Ten proch, o  którym mówi 
kapłan, to proch ziemi rajskiej. Kiedy 
więc zaczynamy co roku Wielki Post, 
Kościół nam obiecuje: za czterdzieści 
dni możemy wrócić do raju, bo droga 
już nie jest zamknięta. Wcześniej była. 

Stały tam cheruby, trzymały ogniste 
miecze i  nie można było wejść. Noc, 
którą będziemy wspominać za czter-
dzieści dni, sprawiła, że drzwi się uchy-
liły, że wszyscy znowu możemy wejść 
do raju, by spotkać tam Chrystusa, 
który może nam pokazać, jak mogło-
by wyglądać człowieczeństwo Adama, 
gdyby nie zgrzeszył. Chrystus jest no-
wym Adamem – wszystko czyni nowe 
i otworzył dla nas nową drogę. 

Pragnę, żebyśmy w  tych dniach szli 
z  Nim Jego drogą do doskonałości, do 
pełni człowieczeństwa, byśmy zobaczy-
li, jak naprawdę może wyglądać czło-
wiek, jak naprawdę my sami możemy 
wyglądać i  jak wyglądał człowiek, za-
nim wszystko zostało zniszczone. 

Chciałbym cię bardzo serdecznie za-
prosić, żebyśmy razem z  Chrystusem 
przebyli najważniejszą drogę Jego życia, 
czyli drogę krzyżową. Chciałbym cię 

Za czterdzieści dni mały chłopiec 
podejdzie do swojego taty tak, 
jak to robią od kilku tysięcy lat 
żydowscy chłopcy, i  w  wieczór 

paschalny zapyta: „Tato, czym ta noc 
różni się od  wszystkich innych nocy? 
Dlaczego ta noc jest najbardziej niezwy-
kłą nocą w ciągu roku?”. Dla nas, chrze-
ścijan, to pytanie brzmi identycznie. Za 
czterdzieści dni noc, która nas czeka, 
będzie nocą, która wszystko zmieniła. 
Będzie trójnocna. Taka, która potrwa 
dłużej. Chcemy więc przez czterdzieści 
dni przygotować się do wieczoru rozpo-
czynającego Triduum. Chcemy się przy-
gotować, by umieć odpowiedzieć na py-
tanie: dlaczego ta noc jest tak różna od 
wszystkich innych? 

Za czterdzieści dni będziemy wspomi-
nać noc, która otworzyła dla nas za-
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Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. A Jezus 
im rzekł: «Wszyscy zwątpicie [we Mnie]. Jest bowiem napisane: 
Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, udam 
się przed wami do Galilei». Na to rzekł Mu Piotr: «Choćby wszy-
scy zwątpili, to na pewno nie ja!”. Odpowiedział mu Jezus: «Za-
prawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy 
zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. Lecz on tym bardziej 
zapewniał: «Choćby mi przyszło umrzeć z  Tobą, nie wyprę się 
Ciebie». Wszyscy zresztą tak samo mówili.

A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do 
swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę».
Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać 
trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; 
zostańcie tu i czuwajcie!». I odszedłszy nieco do przodu, padł na 
ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. 
I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz 
ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech 
się stanie]!». Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: 
«Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie 
i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, 
ale ciało słabe». Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same 
słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone 
snem, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć. 
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Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: «Śpicie dalej i odpo-
czywacie? Dosyć! Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie 
wydany w  ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest 
mój zdrajca». 

I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwu-
nastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcy-
kapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki 
znak: «Ten, którego pocałuję, to On; chwyćcie Go i prowadźcie 
ostrożnie!». Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: 
«Rabbi!», i pocałował Go. Tamci zaś rzucili się na Niego i po-
chwycili Go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, ude-
rzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. 

A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: «Wyszliście z mieczami i ki-
jami, jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie nauczałem 
u was w świątyni, a nie pojmaliście Mnie. Muszą się jednak wy-
pełnić Pisma». 

Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł 
za Nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwy-
cić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł [od nich].

 (Mk 14, 26–52)



ną wzdłuż potoku. Może to był płynący 
ściek, strumyk, do którego wlewano wie-
le nieczystości z miasta. Pan Jezus wcho-
dzi więc w ciemność i w szlam. Najkrócej 
mówiąc, wchodzi w piekło. 

Ten początek drogi, który Go zaprowa-
dzi na Golgotę, od razu wszystko tłuma-
czy. Jezus wchodzi w najgorsze i ostatnie 
miejsce, zstępuje w przegraną, w ruinę, 
w  przepaść. Przez trzydzieści lat, które 
spędził na ziemi, zobaczył ogrom spu-
stoszenia, jakie w tym świecie sieje zło. 
Spotkał licznych chorych, opętanych, 
walczył z  demonami, wygrywał, ale 
wreszcie nadszedł moment, kiedy zło 
rzuca na Niego całą swoją potęgę, kiedy 
chce Go pogrążyć w bezdennej czeluści. 
To chwila gdy Pan Jezus wie, że trzeba 
Mu wejść w  ciemność, w  rwący potok 
zła, który Go prawdopodobnie pochło-
nie. Jest świadomy, że ten potok całko-
wicie Go zatopi, że straci w  nim życie. 
Myślę, że nigdy nie będziemy w  stanie 

Uczniowie prawdopodobnie mieli wra-
żenie, że to koniec. Pan Jezus bowiem 
przez kilka ostatnich godzin, tuż przed 
wspólnym wyjściem poza mury, powta-
rzał po  wielekroć słowo „ostatni”. Mó-
wił, że to ostatni raz i to ich ostatnia wie-
czerza, że to Jego ostatnie słowa i już się 
więcej nie zobaczą, że wszystko dobiegło 
kresu. W  głowach kołatały im pewnie 
myśli o zdradzie, bo Pan Jezus zapowie-
dział, że jeden z nich to uczyni, a zaraz 
potem Judasz wybiegł z Wieczernika. To 
był moment, gdy uczniowie przeczuwali 
nieuchronny koniec i  pewnie zadawali 
sobie pytanie: jak to się wszystko poto-
czy i co dalej? 

Potem zrobiło się jeszcze nieprzyjem-
niej, bo (jak napisano w  Ewangelii) 
Pan Jezus wziął ze sobą jedynie trzech 
uczniów i właśnie z nimi poszedł w głąb 
ogrodu, by się modlić, reszta została 
przy jakiejś jaskini. Być może pozostali 

myśleli: „Tamci znowu są lepsi, znów ich 
wybrał, a my zostaliśmy i po raz kolejny 
nie dowiemy się tego, co oni będą mog- 
li poznać. Dlaczego trzyma przed nami 
coś w tajemnicy?”. W tej grupie musiało 
dominować poczucie, że wszystko się sy-
pie. Wszystko, czym przez trzy lata żyli, 
za chwileczkę się skończy i  nie wiado-
mo, co będzie dalej. 

Dla Pana Jezusa cała ta sytuacja musiała 
być oczywiście jeszcze trudniejsza. Nie-
wyobrażalnie trudniejsza. Wskazują na 
to dwa symbole pojawiające się w opisie 
tego nocnego wyjścia, które rozpoczyna 
Jego mękę i śmierć. Owe znaki wskazują 
na to, co zaczęło się dziać. Jezus wycho-
dzi z  miasta, wychodzi spomiędzy do-
mów, w których oknach migotały światła 
oliwnych lamp, i osuwa się w ciemność. 
Tak jakby pogrążał się w  jakąś czeluść. 
Schodzi w dół, bo napisano w Ewangelii, 
że wyszli z  miasta i  zeszli ku potokowi 
Cedron. Pewnie wędrowali kawałek doli-

Prawdopodobne, że leżał na da-
chu swojego domu. Zapewne był 
przykryty prześcieradłem. Jako że 
była późna noc, pewnie spał. Mu-

siał zauważyć, że grupa kilkunastu osób 
mija jego dom, przecina potok Cedron, 
wychodzi poza mury miasta i  wkracza 
do Ogrodu Oliwnego. Niewykluczone, 
że ogród był własnością jego rodziny, 
więc zobaczył, jak przechodzą przez jego 
posiadłość. Pewnie dlatego za nimi ru-
szył. Chyba nikt go nie zauważył, musiał 
trzymać się z boku. Może chował się za 
drzewami, chciał zobaczyć, co się tam 
dzieje. Pewnie w  pierwszym odruchu 
pomyślał, że to grupa złodziei przyszła 
coś ukraść. Potem się zorientował, że to 
rabbi Jeszua razem ze swoimi ucznia-
mi w  środku nocy wychodzi za miasto 
i wchodzi do Ogrodu Oliwnego.

W  grupie, która szła z  Panem Jezu-
sem, musiał panować smutny nastrój. 
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KONIEC DARMOWEGO FRAGMENTU

Dziękujemy za zainteresowanie 
albumem "OTO CZŁOWIEK"!

Jeśli masz ochotę na więcej, wejdź w 
poniższy link. Czeka na Ciebie ponad 
100 dodatkowych stron pięknych 
zdjęć i odkrywczych rozważań. A 
ponadto - w podziękowaniu, że jesteś 
z nami - otrzymasz 30% rabatu! 

Pozdrawiamy!
Zespół Stacja7.pl

bit.ly/Oto-Czlowiek


